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3 ‘t Koetshuis 
Tegenover het kasteel staat het 

koetshuis. Voorheen was dit pand 

in gebruik als rijtuigbeheer en 

heeft dienst gedaan als koetshuis 

voor de kasteelbewoners en later 

als café en kruidenierszaak van 

de familie Minten waarna het 

pand verbouwd is tot ‘t huidige 

Koetshuis. Volg knooppunt 87. 

1 Ons Moe 
Begin en eindpunt van de wan-

delroute. Van 1912 tot 1950 was 

hier een herbergzaal met café. 

Daarna is het o.a. een timmer-

werkplaats, een kousenfabriek, 

en een biljarthandel geweest. 

Sinds 2006 hebben Tiny en Ploon 

er een koffiehuus van gemaakt 

met de naam “Ons Moe”. 

2 ‘t Juffere 
Op deze plek heeft vanaf 1350 

kasteel ’t Juffere gestaan en werd 

als jachtslot gebruikt door de 

fam. van Steenhuijs. Vele boer-

derijen in Oploo zijn gebouwd-

met stenen van het voormalige 

kasteel waarvan de alleen de 

gracht en fundering nog over is. 

De beukenhaag geeft de contou-

ren aan van de kasteelmuren. 

4 Kasteel Bekenstein 
Deze kasteelboerderij dateert van 

voor 1475. Voorheen telde dit 

kasteel een verdieping meer en 

werd omzoomd door een gracht 

die 100 jaar geleden gedempt is. 

Rond 1865 werd dit kasteel be-

woond door meerdere gezinnen, 

waaronder de familie van Els 

(Tôntje d’n Dwerg).  

5 Bolle akkers 
Een opvallend beeld aan de ak-

kers rondom Oploo zijn de bolle 

akkers. Er werden plaggen gesto-

ken op de hei en deze werden in 

een potstal gebruikt voor het vee. 

De plaggen met mest werden op 

de akkers aangebracht en het land 

werd hierdoor een beetje opge-

hoogd. Deze gronden zijn uiter-

mate geschikt voor graansoorten. 

6 Veldkruis 
Op dit bordje ziet u een oud veld-

kruis staan. Hier kwamen 2 kerk-

paden bijeen en werden de graan-

velden in vroegere tijden tijdens 

een veldprocessie door de pas-

toor met zijn gevolg gezegen 

voor een goede oogst. Verderop 

stond de Holle of Rowen Boom.  

Volg knooppunt nr 56.  

9 Watermolen 
Het huidige gebouw staat op de 

fundamenten van de van oor-

sprong houten molen. ‘t Bijge-

bouw is van latere datum en deze 

molen werd aangedreven met 

paarden, een zogenaamde tred-

molen. Bij te weinig water werd 

de molen aangedreven door een 

dieselmotor. Het St. Matthiasgil-

de heeft hier zijn thuisbasis. 

7 Prieel Driehoek 
Het prieel op deze plek heeft de 

vorm van ‘n driehoek en staat op 

een historische plaats. Op de tafel 

in het prieel ziet u  de plek waar 

Tontje d’n Dwerg de schapen 

bijeen liet komen van de boeren 

rondom Oploo. Vanaf deze plek 

ging Tontje d’n Dwerg de peel in 

met zijn schapen. 

8 De Heemschuur 
Heemkunde De Heerlyckheit Plo 

heeft vanaf 21 november 2010 

een eigen Heemschuur aan de 

Watermolenstraat 2a, waar alle 

collecties zijn ondergebracht. Het 

prachtige aan dit project is onge-

twijfeld dat het zoveel mogelijk 

werd uitgevoerd door vrijwil-

ligers uit Oploo. Een prachtige  

aanwinst voor het dorp Oploo!  

10 Tôntje d'n Dwerg 
Zijn hoofd steunt op zijn hand. 

Hij staart richting de sluis, het 

water en zijn geliefde Peel. De 

rug gekeerd naar het dorp. Het 

beeld van Tontje d’n Dwerg – 

officieel Toon van Els – zittend 

op een bankje bij de watermolen 

in Oploo. Tontje was een ver-

schoppeling en leefde van 1865 

tot 1922.  

11 De Windmolen 
Windmolen De Korenbloem is 

een gesloten standerdmolen. De 

Korenbloem bleef tot 1952 in 

gebruik bij de molenaars Rutten. 

In 1966 werd de molen gerestau-

reerd en kwam de molen via een 

erfpacht-constructie in bezit van 

de gemeente. De molen is aange-

sloten bij het Ambachtelijk Ko-

renmolenaars Gilde.  

12 Wielermonument 

Het dorp Oploo werd in 2016 

verrijkt met een wielermonu-

ment. Het kunstwerk van kunst-

smid Juul Baltussen uit Oploo 

markeert niet 

alleen Oploo 

als wielerbol-

werk, ook de 

sportprestaties 

van de ge-

broeders Jan, 

Piet en Fons 

van Katwijk 

worden extra 

uitgelicht.  

15 Avonturenpark 
“Avonturenpark Oploo; van en 

voor Jeugd” is een initiatief van 

Stichting Graancirkel Oploo. Het 

bestuur van de Stichting wil 

graag de beleving van de graan-

cirkel uitdragen naar jeugdige 

bezoekers en zo ontstond het idee 

om een Avonturenpark voor 

jeugdige bezoekers te maken als 

deel van de Graancirkelroute. 

13 Matthiaskerk 

In 1831 moest de kapel plaats  

maken voor de huidige Matthias-

kerk. Oploo is de enige plaats in 

Noord-Brabant waar Matthias 

nog vereerd wordt. Behalve van 

de parochie is hij ook de schuts-

patroon van het plaatselijke gilde 

en de naamgever van de basis-

school en het Matthias speltbier. 
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14 Holle of Rowen Bôm 
Een restant van deze Holle Bôm 

is nog te zien bij de Kasteel-

gracht in Oploo. Deze boom 

heeft bij de bolle akkers gestaan  

en was erg groot en hol. Deze 

holle boom was vroeger bij velen 

Oploonaren bekend als speelob-

ject want men kon binnen in de 

boom lekker naar boven klim-

men.  

16 De Speultuin 

Als je door het Avonturenpark 

van de stichting Graancirkel 

loopt zie je een prachtig open-

luchttheater. Veel vrijwilligers 

hebben letterlijk hun steen(tje) 

bijgedragen. Het theater is ge-

bouwd met grillige rotsblokken 

die zijn overgekomen uit de Bel-

gische Ardennen en vakkundig 

door vrijwilligers geplaatst. 

17 Waterspeelpark 
Dankzij een subsidie van water-

schap Aa en Maas en sponsoring 

is hier een waterspeelpark gerea-

liseerd. Een water/windmolen uit 

Texas, brengt water in de grote 

put. Zonne energie zorgt voor 

water in de put. Als u aan de han-

del trekt op de toren dan komt er 

750 liter water vrij. Handpompen 

zorgen voor extra waterplezier. 

Tot slot 
De Graancirkel Oploo wenst U 

nog een prettig verblijf in Oploo 

waar U natuurlijk ook van harte 

welkom bent bij Koffiehuus 

“Ons Moe”. tel 0612881122 

www.koffiehuus-onsmoe.nl 


